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Fișa pentru specificarea și evaluarea indicatorului
Setul de Indicatori (dacă este cazul)

Data [ZZ.LL.2019]

Indicatorii regionali de mediu CEE ONU –
A1

Autor (………)
Dacă completați acest format indicați numele Dvs.,
ca autor. Pot fi specificați câțiva co-autori.
[Text]

Titlul Indicatorului (+cod)
A1- Emisiile de poluanți în aerul atmosferic

Secțiunea I: Specificarea indicatorului și metadate:
Definiția indicatorului
Definiția propusă conform ghidului de aplicare in Europa de Est, elaborate de Grupul de Lucru Comun pe
Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU - a se verifica și
corecta:
Emisiile de poluanți în aerul atmosferic în total, din surse staționare și din surse mobile;
Emisiile de dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NOx), amoniac (NH3), particule (PM10, PM2.5 și total de
particule în suspensie (TSP)), monoxid de carbon compuși organici volatili nemetanici (NMVOC), poluanți
organici persistenți (POP, inclusiv bifenili clorurati (PCB), dioxine / furani și hidrocarburi aromatice
policiclice (HAP)) și metale grele (cadmiu, plumb și mercur) în volume totale și repartizate pe activități
economice corespunzător Clasificării Activităților Economiei Moldovei (CAEM), ; compararea valorilor
prezente cu țintele (dacă există) și cu prognoze pe emisii (dacă sunt disponibile).
Emisiile de poluanți în aerul atmosferic prin activitate economică;
Indicatorii sunt, de asemenea, prezentați pe cap de locuitor, pe unitate de suprafață, precum și pe unitate de
PIB.
Unitatea de măsură
Mii de tone pe an, tone pe an sau kilograme pe an, după caz, pentru un anumit poluant.
Justificarea indicatorului
- a se verifica și corecta:
Emisiile substanţelor poluante în aerul atmosferic prezintă un risc sporit pentru mediu şi sănătatea populaţiei.
Evaluarea acestui indicator are drept scop prezentarea situației la momentul actual privind calitatea aerului și
permite adoptarea deciziilor în domeniul protecţiei aerului atmosferic, minimizării impactului şi ocrotirii
sănătăţii.
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(A se verifica și completa suplimentar după necesitate)

(A se verifica și completa suplimentar după necesitate)
Referințe științifice
Indicați în această secțiune referințe la surse care confirmă corectitudinea indicatorului din punct de vedere științific
precum și relevanța sa.
Național: A se verifica și completa dacă există
Internațional: Ghid pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de
Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU
https://www.unece.org/env/indicators.html

Contextul politicii de mediu (obiective și ținte)
Nivel național – documente de politici relevante:
Includeți aici denumirea legislației, al reglementărilor sau al unei strategii naționale relevante, direct legate de
indicator.
Informația trebuie să fie concretă, precisă și scurtă.
De verificat si completat














Lege nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;
Lege nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic;
Lege nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologica şi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător;
Lege nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
Lege nr. l536 din 25.02.1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică;
Ordinul Ministrului Mediului nr. 110 din 17.12.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind
încadrarea întreprinderilor în categorii după nivelul de impact asupra aerului atmosferic”.
Strategia de mediu pentru perioada 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie
2014.
Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1470 din 30.12.2016
Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016 în scopul reducerii şi eliminării impactului
echipamentelor şi produselor care conţin hidroclorofluorocarburi halogenate asupra mediului şi a stratului
de ozon prin stabilirea unui sistem integrat de reglementare şi control al gestionării acestora.
Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 13 noiembrie 1979) Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 399-XII din 16 martie 1995:
Protocolul privind poluanţii organici persistenţi, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998 - Legea nr. 1018-XV
din 25.04.2002;
Protocolul privind metalele grele, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998 - Legea nr. 1018-XV din
25.04.2002;
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Protocolul referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la
Gothenburg la 1 decembrie 1999 - semnat de Republica Moldova la 23 mai 2000.
 Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie
1992) - Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 404-XIII din 16.03.95
 Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Kyoto, 11
decembrie 1997) - Legea nr. 29-XV din 13.02.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de
la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei;
- Acordul de la Paris – Legea nr. 78 din 04.05.2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris (Paris, 12
decembrie 2015);
 Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) - Hotărârea Parlamentului
Republicii Moldova Nr. 966-XIII din 24.07.96
 Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) - Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova Nr. 966-XIII din 24.07.96
 Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier (Espoo, 25
februarie 1991) - Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93
 Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93;
 Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, aprobat prin Legea nr.112
din 2 iulie 2014.
 Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 117
din 23.12.2009. Conform Tratatului, Republica Moldova trebuie să transpună în legislația națională
Directiva 2001/80 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari.
Obiective-țintă la nivel național:
De completat
Agenda de dezvoltare durabilă 2030, care stabilește obiectivele de dezvoltare durabilă și indicatorii țintă care
trebuie atinși. Astfel, ținte ce țin de calitatea aerului se regăsesc la Obiectivul 3 ,,Sănătate și stare de bine”,
care tinde spre minimizarea ratei mortalității determinată de calitatea aerului înconjurător, și Obiectivul 11
,,Orașe și comunități durabile”, care stabilește minimizarea substanțelor dăunătoare emise în aer de către
transportul auto.
Nivel internațional - documente de politici relevante:
De verificat și completat
Prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană
Capitolul 16 „Mediul Înconjurător”, prevede la art. 89 lit. (b) că cooperarea între Părți include și elaborarea
unei strategii sectoriale privind calitatea aerului – proiectul acesteia este în proces de promovare spre
aprobare.
La fel, Anexa XI la Acordul de Asociere RM-UE stabilește directivele europene din domeniul protecției
aerului și termenul în care acestea trebuie transpuse în legislația națională. Acestea sunt:
● Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,
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● Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind
arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător,
● Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din
anumiți combustibili lichizi,
● Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili
(COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de
distribuție a carburanților,
● Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea
emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și
lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor,
● Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind
plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici.

Metodologia
Metodologia de calcul al indicatorului (inclusive descrierea datelor utilizate)
a) Sursele staţionare fixe, care includ centralele electrotermice (CET-urile) şi cazangeriile,
întreprinderile industriale în funcţiune;
● Emisiile de dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NOx), amoniac (NH3), particule (PM10,
PM2.5 și total de particule în suspensie (TSP)), monoxid de carbon compuși organici volatili
nemetanici (NMVOC)
● poluanți organici persistenți (POP, inclusiv bifeniliclorurați (PCB), dioxine / furani și
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)) și metale grele (cadmiu, plumb și mercur) în
volume repartizare pe activitate economică;
b) Sursele mobile includ transportul auto, feroviar, aerian, fluvial şi tehnica agricolă;
c) Transferul transfrontalier de noxe.
Emisiile se furnizeaza in volume totale si se pot repartiza pe tipurile de transport; se furnizeaza si
comparatia valorilor curente versus tinte la nivel national (daca sunt).
Sumele pe emisii de poluanti (sau grup de poluanti) din sursele mobile si stationare.
Metodologia de completare a datelor lipsă:
A se completa
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Referințe la surse metodice
Indicați în această secțiune orice publicație sau referință care explică metodologia de calcul al
indicatorului dvs.
Cerințele față de date și metodologie pentru calcularea indicatorului CEE ONU A1 pot fi găsite în
Ghidul disponibil electronic al CEE-ONU https://www.unece.org/env/indicators.html .
Dacă aveți o metodă specifică aplicată la nivel national trebuie să o descrieți în același mod cum este
explicată în metodologia CEE ONU sau să furnizați un link cu referința științifică al acesteia.
[Metoda empirică regională; Metoda analogică]
Specificațiile privind datele
Referință către sursele de date ale țării dvs.
Pentru a asigura o transparență deplină a procesului și a rezultatelor calculului indicatorului, vă rugăm
să consultați sursele de date utilizate. Transparența maximă va permite unui alt specialist să obțină
rezultate similare ca ale dvs. utilizând datele dvs. Dacă datele dvs. sunt disponibile pe Internet,
furnizați un link către acestea. În caz contrar, menționați denumirea oficială a sursei și a setului de
date.

Referințe la sursele internaționale de date
În cazul în care aveți unele referințe internaționale la datele publicate fie de țările vecine, fie de
organizațiile internaționale, puteți furniza linkurile acestora.

Incertitudinile
Incertitudinea metodică
Această secțiune ar trebui să descrie incertitudinile pe care le-ați întâlnit în elaborarea metodologiei
de calcul a indicatorului, precum și impactul acestora asupra rezultatelor.
Dacă nu ați stabilit nici o incertitudine cu privire la metodologie, puteți specifica pur și simplu :
“Incertitudinile nu au fost identificate”.
[text]
Incertitudinea cu privire la seturile de date
Această secțiune ar trebui să descrie orice problemă referitor la relevanța datelor, inclusiv lacunele
din seriile de date, valorile anormale sau incertitudinile asociate cu determinarea parametrilor, de
exemplu, cuantificarea volumelor de captare a apei subterane. Deoarece majoritatea parametrilor

Implementation of the Shared Environmental Information System principles and practices in the Eastern Partnership countries (ENI SEIS II East)

utilizați pentru calcularea acestui indicator sunt direct măsurabili, în multe cazuri, incertitudinile
asociate cu datele nu sunt indicate.
[text]
Incertitudini privind aplicabilitatea
Acest câmp este relevant în special atunci când se utilizează estimări indirecte în locul valorilor
reale ale indicatorilor pentru a răspunde la întrebările strategice.

[text]

Secțiunea II: Evaluarea indicatorului:
Întrebarea/întrebările cheie:
Întrebare-cheie la care răspunde indicatorul, de obicei în raport cu obiectivele stabilite în
documente de politici existente.

Mesaj cheie/concluzii de bază:
Introduceți principalele concluzii din analiza dvs. Aceste concluzii trebuie să fie simple, ușor de
înțeles, clare și informative. Ele trebuie să reflecte numai rezultatele finale ale analizei dvs., să
răspundă la principala problema strategică și la aspectele strategice specifice (dacă există).
Principalele concluzii ar trebui să constea în declarații factuale. De regulă, acestea includ 2-3 puncte
(sau paragrafe scurte). Fiecare punct trebuie să fie constituite din 1-2 propoziții și nu un text lung
sau fragmente ale raportului analitic.

Figuri cheie – Aici trebuie să plasați o ilustrație (diagramă sau hartă), cu referință la fișierele
corespunzătoare cu datele sursă, datele medii anuale, datele agregate și listele de control ale
metadatelor. (utilizați șablonul Excel pentru grafice – seriile de date)
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Textul analitic de bază

Referințe în textul analitic principal
Aici indicați sursele informațiilor, analizei etc. utilizate din alte publicații sau rapoarte.
[text]
Acțiuni suplimentare
Acțiuni pe termen scurt
Descrieți activitățile/acțiunile pentru acest indicator, planificate pe termen scurt (în prezent și în
următorii ani).
Acțiuni pe termen lung
Descrieți activitățile pentru acest indicator, planificate pentru o perspectivă pe termen lung (între 5
și 10 ani), bazate pe planuri și documente strategice.
[text]

